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ÀREA D’HISENDA
Treballarem des d’aquesta àrea per rendibilitzar socialment al màxim els recursos
econòmics dels que disposarà l’Ajuntament els propers 4 anys.
1. Potenciarem la participació de la ciutadania en l’elaboració del pressupost de
despeses, sobretot amb les entitats i associacions del municipi i amb els
representants veïnals.
2. Aplicarem amb fermesa mesures de contenció econòmica en les despeses
generals de l’Ajuntament.
3. Eliminarem el cobrament d’interessos pels fraccionaments dels pagaments de
les taxes i impostos.
4. Gestionarem la sol·licitud de subvencions a altres administracions amb seriositat
i rigor.
5. Pel benefici de tots, en reduir el pes de la fiscalitat municipal, promourem el
cobrament efectiu de totes les multes i sancions d’àmbit municipal.
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ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Potenciarem polítiques que reforcin la transparència i la facilitat de participació
ciutadana en tot el referent a la gestió del nostre municipi.
6. Impulsarem el ROM (Reglament d’ordenació municipal).
7. No augmentarem la plantilla de personal dedicada a les tasques ordinàries. No
cobrirem les baixes que es produeixin si no és indispensable.
8. Dotarem l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà dels mecanismes per fer la
majoria de tràmits virtualment (oficina electrònica). Revisarem els protocols
administratius de l’Ajuntament perquè siguin més efectius i productius,
afavoreixin als nostres ciutadans i en surtin beneficiats.
9. Continuarem l’elaboració del document de valoració de llocs de treball de
l’Ajuntament, interrompuda a la legislatura 2011-2015.
10. L’alcalde i el seu equip de govern es comprometen a resoldre situacions
puntuals i concretes, establint uns dies determinats a “ trepitjar” carrer.
11. Acostarem la política i la gestió municipals a la ciutadania realitzant audiències
públiques periòdiques on els regidors donin compte de les seves actuacions.
12. Crearem el consell de vila que ha d’actuar com a consell assessor de la
corporació municipal (integrat pels consell sectorials, els organismes
representatius de la vila i ciutadans i ciutadanes a títol personal).
13. Augmentarem els dies d’assistència presencial de l’equip de govern a
Empuriabrava.
14. Donarem veu als ciutadans en tots els Plens.
15. Cercarem la manera de retransmetre els plens (ja sigui en directe o en diferit).
16. Destinarem, sempre que sigui possible, els espais públics al servei de les entitats
i associacions del municipi degudament inscrites en el registre municipal.
17. Donarem a conèixer a la ciutadania les despeses de les diferents àrees.
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18. Donarem una resposta més ràpida i efectiva a la ciutadania accelerant els
mecanismes, eliminant complexitat burocràtica i adaptant la normativa.
19. Millorarem la comunicació de les activitats municipals envers els ciutadans.
20. Utilitzarem la revista La Muga també com a eina d’informació.
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ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Urbanisme, activitats i serveis públics
21. Dotarem el nostre municipi d’uns espais públics dignes on poder desenvolupar
tota mena d’activitats comercials, industrials, socials, culturals, esportives i
lúdiques.
22. Desenvoluparem el Pla d’equipaments culturals (Centro, Sala Municipal, Convent
de Sta. Clara, Centre de Serveis, Centre Cívic) juntament amb la Generalitat de
Catalunya (depenem de les subvencions d’aquesta administració per tirar
endavant aquestes obres).
23. Construirem el nou Passeig d’Empuriabrava.
24. D’acord amb els comerciants, es condicionarà l’avinguda Fages de Climent
juntament amb l’avinguda Europa i avinguda Pompeu Fabra, amb voreres més
amples i mobiliari urbà, perquè faci la funció d’eix comercial; i es reduiran de tres
a dos carrils per sentit.
25. Es milloraran els accessos i la passera sobre La Muga a la zona del Toribi Duran
per tal que serveixi realment d’entrada al poble venint de Figueres.
26. Continuarem la tramitació de l’estació d’autobusos a la zona de Moixó
d’Empuriabrava, juntament amb el Departament de Transports de la
Generalitat de Catalunya.
27. Condicionarem diferents sectors d’Empuriabrava, juntament amb els veïns: zona
dels edificis Santo Domingo i zona posterior dels edificis del Delta Muga.
28. Elaborarem un pla de condicionament de voreres, posant especial èmfasi a
millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques.
29. Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà: neteja de carrers, rehabilitació de
façanes, respecte per la carta de colors i materials, enjardinaments...
30. Aplicarem amb fermesa l’ordenança de control de sorolls .
31. Elaborarem un pla d’asfaltatge de carrers.
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32. Condicionarem i renovarem els parcs infantils.
33. Impulsarem l’augment de l’oferta lúdica a Empuriabrava.
34. Negociarem amb la Generalitat de Catalunya la gestió dels canals
d’Empuriabrava.
35. Estudiarem la lluminària al Passeig de les Oques amb sistemes de baix consum.
36. Continuarem les mesures d’estalvi energètic engegades amb canvis en
l’enllumenat públic.
37. Elaborarem un pla per reparar els ponts peatonals dels canals Empuriabrava.
38. Procurarem una bona il·luminació per al Pont Vell.
39. Revisarem la normativa per a la construcció d’habitatges a fi que la trama
urbana d’Empuriabrava mantingui un estil adequat tenint especial cura de les
antenes i aparells d’aire condicionat.
40. Farem un control de les obres del municipi assegurant que disposin de llicència
d’obres. Alhora, es refaran els procediments dels permisos d’obres menors per
escurçar-ne la tramitació i assegurar que sempre es fan obres amb el permís
corresponent.
41. Es farà un cens d’activitats per assegurar que tothom disposa dels permisos
corresponents i que no se’n fa cap de no declarada.
42. Tirarem endavant la construcció d’un sobreeixidor a Empuriabrava per prevenir
inundacions de carrers.
43. Habilitarem un espai per al pàrquing puntual de caravanes i autocaravanes.
44. Procurarem una major eficàcia dels nostres serveis municipals, amb especial
atenció a les demandes veïnals.
45. Obligarem a les entitats bancàries a cedir els pisos buits a la borsa d’habitatge
social de l’Ajuntament
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Polítiques ambientals i sostenibilitat
Promourem accions i mesures per fer de Castelló d’Empúries un municipi sostenible
energèticament i ambientalment.
46. Farem una correcta difusió de l’esforç ambiental que s’està duent a terme en el
nostre municipi en referència al tractament de les aigües i a la priorització de les
plantes mediterrànies, ampliant aquestes mesures en altres temes com la
informació puntual de l’estat de les nostres platges.
47. Fomentarem mesures d’estalvi de l’aigua, potenciant l’aprofitament de l’aigua
depurada per a la neteja de carrers.
48. Continuarem promovent la gestió d’una jardineria municipal sostenible, amb
estalvi d’aigua i l’ús d’espècies autòctones mediterrànies, amb embelliment amb
flors i plantes dels espais públics.
49. Continuarem fomentant l’autocompostatge.
50. Iniciarem campanyes per a una bona de gestió dels residus.
51. Redistribuirem els serveis de neteja per tal de fer-la més efectiva, tenint especial
cura en els mesos d’estiu.
52. Incidirem en la neteja de les parcel·les brutes i amb deixadesa.
53. Tornarem a instaurar per fases la recollida porta a porta.
54. Col·locarem contenidors per a la fracció orgànica.
55. Fomentarem l’ús de les deixalleries.
56. Continuarem aplicant mesures d’estalvi en l’enllumenat públic i edificis
municipals.
57. Promourem i potenciarem els conreus de productes autòctons.
58. Treballarem per promoure el comerç de proximitat, l’slow food i els aliments de
temporada de qualitat.
59. Continuarem amb el projecte de cultiu de les varietats de blat antigues.
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60. Fomentarem els conreus ecològics: mercats, jornades tècniques, pàgines web...
61. Incrementarem els carrils bici, fins aconseguir una circumval·lació de tot el
municipi.
62. Farem un pla d’arranjament de camins i recs.
63. Fomentarem les rutes de paisatges agraris de la vila (10 itineraris) per a les
escoles i el turisme en general.
64. Col·laborarem amb les associacions del municipi que treballen per a la
sensibilització envers el món dels animals.
65. Ajudarem el sector agrícola i ramader.
66. Protegirem els elements significatius de l’espai agrari castelloní.
67. Constituirem una comunitat d’usuaris o de regants de l’aqüífer.
68. Col·laborarem amb el tècnic de l’agrupació de defensa vegetal (ADV).
69. Concertarem convenis amb la Cooperativa Agrícola de Castelló per al foment de
les bones pràctiques en els conreus i establirem un pla d’actuacions a 4 anys.
70. Intentarem millorar la relació i comunicació entre els habitants de la nostra vila i
l’Ajuntament amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
71. Treballarem per crear una nova zona d’horts urbans.
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Ens posem al servei dels agents econòmics del nostre municipi per tal que,
juntament amb ells, desenvolupem polítiques que tendeixin a millorar
particularment i globalment la situació de la nostra gent.
72. Farem de l’Ajuntament un nexe entre la iniciativa privada i les altres
administracions a fi d’aprofitar totes les oportunitats de negoci i
desenvolupament.
73. Crearem l’Institut Municipal de Turisme (iniciativa pública i privada) com a eina
de gestió de la promoció del nostre municipi, tant comercial com turística. Les
associacions de comerciants hi participaran i per tant s’hauran de comprometre
amb les decisions que s’hi prenguin.
74. Continuarem promocionant el nostre municipi amb les tres marques
diferenciades, però alhora complementàries totes elles:
-

A Empuriabrava: turisme esportiu, turisme familiar, navegació pels
canals, platja i oci.

-

Al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: turisme de natura
Al Centre Històric: turisme cultural, patrimonial i industrial.

75. Ens diferenciarem dels nostres municipis veïns remarcant els trets diferencials i
únics del nostre municipi.
76. Promourem iniciatives que fidelitzin els nostres visitants i que els ajudin a
conèixer els tres sectors diferenciats: Empuriabrava, Centre Històric i Parc
natural del Aiguamolls de l’Empordà.
77. Apostarem per reflotar la marca Empuriabrava, remarcant la seva personalitat
pròpia.
78. Buscarem el consens per a millorar la zona comercial Sant Mori, tant en la
imatge com fent un pla d’urbanització, per tal que esdevingui una oferta de
qualitat com es mereix.
79. Potenciarem la Farinera com a centre d’informació, interpretació i difusió del
món rural i ambiental.
9

80. Procurarem que els llocs emblemàtics i visitables del nostre municipi estiguin
sempre a disposició dels visitants, establint, si cal, convenis amb les persones o
institucions propietàries d’aquests espais.
81. Elaborarem un calendari anual de grans actes amb atractius turístics.
82. Buscarem l’accés del nostre municipi a la xarxa d’operadors turístics.
83. Intensificarem el foment del turisme esportiu al nostre municipi.
84. Potenciarem els esports nàutics que es desenvolupen al nostre municipi.
85. Intensificarem la relació amb el Centre de Paracaigudisme i el Túnel del Vent,
com a pols d’interès estratègic per al turisme del municipi.
86. Promocionarem la marca Empordà per al turisme de proximitat, aprofitant les
altres marques per destinacions més llunyanes.
87. Treballarem en xarxa amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i altres gestors
de la comarca per a portar a terme propostes que afavoreixin el nostre turisme,
comerç i industries tecnològiques dins el conjunt comarcal.
88. Promourem activitats que serveixin per atreure turistes en temporada baixa.
89. Habilitarem zones wifi lliures, millorarem la xarxa de telecomunicacions i la
cobertura d’internet.
90. Potenciarem les oficines de turisme amb nous punts d’informació turística.
91. Ampliarem el recorregut del tren turístic.
92. Establirem un calendari estiuenc d’actes lúdics.
93. Promourem fires i cicles gastronòmics per potenciar la promoció de productes
locals.
94. Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat per a afavorir la
dinamització i la vitalitat del municipi.
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95. Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzarem les tramitacions amb
les diferents àrees municipals per tal de facilitar-ne l’ocupació.
96. Agilitzarem i simplificarem els tràmits municipals per a l’obertura de noves
empreses.
97. Donarem suport a les diferents associacions de comerç del nostre municipi.
Programarem reunions amb els comerciants per buscar solucions conjuntes per
a reactivar el comerç.
98. Negociarem amb les diferents associacions de comerç del nostre municipi la
tipologia de comerç que volem en el futur, tenint en compte la normativa vigent
supramunicipal.
99. Ampliarem, en moments puntuals, les zones de vianants al Centre Històric.
100. Fomentarem l’establiment de mesures per evitar la desocupació del casc antic.
101. Continuarem incentivant l’obertura d’establiments tot l’any amb la bonificació
de l’ocupació de la via pública, amb un major control del temps d’obertura dels
establiments per tal de comprovar que les bonificacions siguin les correctes.
102. Instaurarem un major control en les llicències d’obertura d’establiments.
103. Continuarem oferint cursos gratuïts destinats a personal del comerç i
l’hostaleria del nostre municipi.
104. Oferirem assessorament tècnic per a la millora dels nostres comerços.
105. Aplicarem mesures fiscals per a comerços de nova obertura amb reducció de
la taxa escombraries el primer any.
106. Farem mercats sectorials amb més freqüència .
107. Continuarem col·laborant amb el Servei d’Ocupació de Catalunya a fi i efecte
d’obtenir subvencions per a poder donar feina a persones aturades del nostre
municipi.
108. Continuarem oferint programes i cursos de formació als aturats i a les
persones que en tinguin necessitat.
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109. Continuarem oferint el servei de la borsa de treball al nostre Ajuntament.
110. Seguirem fomentant la inclusió al mercat de l’habitatge social.
111.

Continuarem amb els programes de l’Àrea d’Habitatge del nostre Ajuntament
que facilitin l’accés a l’habitatge a persones amb necessitats especials.

112. Definirem i complirem clarament els objectius del Centre Emprèn per donar
resposta a les necessitats reals de formació i ocupació.
113. Eliminarem la taxa de la música en viu.
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ÀREA DE GOVERNACIÓ, SEGURETAT
CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
La descentralització política i la millora de la seguretat general del municipi han de
ser les prioritats dins aquesta àrea de cara als propers 4 anys.
114. Portarem a terme una verdadera descentralització política sense augmentar
despeses i crearem la figura del regidor de districte o de proximitat.
115. Buscarem els mecanismes per tal que la gent pugui expressar la seva opinió
(queixes, informació, suggeriments…) tant de manera virtual com presencial
o postal.
116. Redistribuirem les tasques de la policia local.
117. Elaborarem un pla per arreglar els números de carrer dels sectors conflictius.
118. Incidirem a crear polítiques de seguretat preventives.
119. Continuarem elaborant els diferents plans de protecció civil del nostre
municipi.
120. Reduirem l’impacte de la zona blava en tot el municipi. Negociarem canvis
amb la concessionària. Eliminarem gran part de les línies grogues marcades
no fa gaire a diferents carrers d’Empuriabrava. Proposarem a la
concessionària la rescissió del contracte sense indemnització per cap de les
dues parts.
121. Eliminarem també el carril bici de la Muga fet fa poc temps a sota el terraplè
de La Muga.
122. Reforçarem la vinculació de la nostra policia local amb els Mossos
d’Esquadra.
123. Tenim la voluntat de recuperar el patrullatge pels canals d’Empuriabrava.
124. Incidirem en el fet que la policia prengui més contacte amb els ciutadans,
fomentant el patrullatge a peu.
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125. Aplicarem mesures per millorar la seguretat viària al nostre municipi, fent
especial esment a la velocitat dels vehicles.
126. Fomentarem l’educació viària.
127. Posarem una parada del bus urbà a Castellonou.
128. Adequarem els horaris del bus urbà a les necessitats de la gent.
129. Establirem mesures, juntament amb Mossos d’Esquadra, per solucionar el
tema dels ocupes.
130. Avaluarem el sentit circulatori d’alguns carrers.
131. Tornarem a posar el limitador de pas en altura davant Servinau.
132. Retolarem les entrades del municipi donant la benvinguda i col·locarem
rètols de municipi de l’associació de municipis per a la Independència.
133. Limitarem l’estada nocturna en els espais de vehicles no autoritzats.
134. Crearem la figura del Defensor del ciutadà (càrrec no retribuït).
135. Sotmetrem a referèndum propostes d’especial rellevància pel nostre
municipi.
136. Estarem en contacte permanent amb la Generalitat de Catalunya per tal de
donar tot el suport del nostre municipi al procés d’alliberament nacional del
nostre país.
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ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Educació i convivència
Millorar aquests serveis és clau per assegurar un millor futur per a les properes
generacions del nostre municipi.
137. Continuarem amb convenis amb els diferents centres educatius del municipi.
138. Continuarem col·laborant amb les AMPA dels diferents centres educatius del
nostre municipi.
139. Potenciarem i ampliarem el projecte educatiu del Pla Educatiu d’Entorn.
140. Continuarem i ampliarem els serveis que s’ofereixen al centre Obert Puigmal
i Centre Cívic.
141. Continuarem formant adults en tots els àmbits en què actuem en l’actualitat.
Facilitarem formació alternativa de les diverses activitats relacionades amb
l’actualitat o amb la història de la vila en funció de la demanda.
142. Negociarem amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà les mateixes
condicions en el transport escolar pels alumnes d’Educació Primària de tots
els centres.
143. Continuarem els tràmits perquè l’Escola municipal de Música Antoni
Agramont pugui ser una escola oficial i pugui ser subvencionada per
l’organisme competent.
144. Farem un reconeixement anual als alumnes que acabin la seva formació als
centres educatius del nostre municipi.
145. Convocarem el consell escolar municipal un mínim de tres cops l’any, tal i
com prescriuen els seus estatuts.
146. Recuperarem el paper actiu de l’Ajuntament en la planificació escolar del
municipi.
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147. Col·laborarem activament amb els centres d’Educació Secundària Obligatòria
del municipi en la gestió i la implementació de Programes de Diversificació
Curricular.
148. Fomentarem les relacions entre Ajuntament i centres educatius i les
activitats intercentres.
149. Treballarem per aconseguir que es construeixin l’Escola El Bruel i l’Institut
d’Empuriabrava i s’eliminin els actuals “barracons”.
150. Afavorirem els espais musicals “no reglats“ alternatius amb ensenyament de
noves tècniques musicals, músiques ètniques, músiques electròniques...
151. Adequarem a la baixa els preus de la Llar d’Infants Municipal tenint com a
referència els centres dels municipis veïns.
152. Dinamitzarem una escola de mares i pares i fomentarem espais de suport a
les famílies i a la infància (Espai Nadó, Espai Família…)
153. Donarem facilitats al voluntariat per a col·laborar activament en activitats
educatives complementàries.

Benestar Social i famílies
Hem de procurar ajudar a atendre les necessitats bàsiques de tots els nostres
ciutadans.
154. Continuarem col·laborant amb la residència geriàtrica Toribi Duran.
155. Adequarem a Empuriabrava espais municipals per a llar de jubilats, centre
cultural i sala de lectura.
156. Continuarem amb les accions d’acollida als nouvinguts, potenciant la nostra
llengua i ensenyant la nostra cultura.
157. Fomentarem la participació dels immigrants en l’associacionisme local.
158. Continuarem amb els serveis actuals propis del nostre Ajuntament i
continuarem col·laborant amb més eficàcia amb el Consorci de Serveis
Socials de l’Alt Empordà per atendre les diferents necessitats del nostre
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municipi. Establirem un protocol per al seguiment d’expedients, així com per
a casos d’extrema necessitat.
159. Promocionarem i donarem suport al voluntariat i a l’acció voluntària de les
entitats compromeses amb les necessitats socials.
160. Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per l’ampliació de la
cobertura de la teleassistència.
161. Impulsarem polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la
gent gran i la gent jove, creant espais on pugin compartir temps i
experiències.
162. Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques
municipals.

Salut
Actuarem com a mitjancers entre la ciutadania i les altres administracions per
afavorir una millor salut per als nostres ciutadans.
163. Treballarem per informar sobre tots els aspectes relacionats amb la
medecina preventiva i consells de bones pràctiques nutricionals i d’esbarjo.
164. Continuarem lluitant davant altres administracions per obtenir els màxims
serveis per atendre les necessitats dels nostres ciutadans.
165. Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció i
prevenció que tinguin a veure amb la salut als centres educatius, al
personal públic, a les entitats, etc.
166. Organitzarem xerrades informatives adreçades a la població per potenciar
la prevenció i la promoció de la salut.
167. Reforçarem els programes que afecten més especialment a la salut i a la
qualitat de vida d’adolescents i joves.
168. Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de
la salut.
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Esports
Ens posarem al servei dels clubs del nostre municipi i alhora continuarem amb
l’organització d’esdeveniments esportius de qualitat.

169. Promocionarem l’associacionisme esportiu juvenil fomentant l’esport com a
element educatiu i alternatiu d’oci.
170. Col·locarem taules de ping-pong externes.
171. Continuarem col·laborant amb els organitzadors de les diferents curses
esportives que s’han realitzat aquests últims anys (cursa d’obstacles i
triatló...).
172. Augmentarem les subvencions als clubs esportius del nostre municipi.
173. Oferirem a les nostres associacions, entitats, clubs esportius, etc. serveis de
suport al funcionament i posarem a la seva disposició un conjunt de serveis
i instruments per facilitar la gestió dels seus projectes i activitats.

Joventut
Proposarem mesures per tal d’atendre el nostre jovent tal i com es mereixen durant
tota la legislatura.
174. Dinamitzarem l’Espai Jove per acollir activitats destinades a aquest sector
de la població.
175. Donarem suport a les entitats juvenils del nostre municipi dotant-los
d’espais en l’exercici de les seves activitats.
176. Dinamitzarem aquest sector, ja que els joves són el futur del nostre
municipi, a través del Consell de Joventut i del Pla Local de Joventut.
177. Tornarem a organitzar el Casal d’Estiu des de l’Ajuntament, donant el
màxim de protagonisme als monitors del nostre municipi.
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178. Dotarem al nostre jovent de mecanismes per tal que desenvolupin els seus
projectes.
179. Contactarem amb els municipis agermanats per buscar oportunitats pels
nostres joves.

Cultura
Castelló d’Empúries ha de ser un referent cultural de la comarca, i per aconseguirho farem tots els esforços necessaris per a publicitar correctament tots els actes, ja
que creiem que han d’arribar al major número de ciutadans del nostre municipi.
180. Fomentarem el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits.
181. Potenciarem el convent de Santa Clara com a centre cultural de primer
ordre (Escola Música, Biblioteca, Espai Jove, pati interior, aules i capella).
182. Divulgarem l’àmplia oferta de serveis que ofereix la Biblioteca municipal.
183. Continuarem omplint de contingut el museu de la Cúria Presó.
184. Dinamitzarem la Sala Polivalent per a activitats lúdiques i culturals de gran
format.
185. Continuarem donant suport a les associacions de nova creació.
186. Crearem una programació estable de teatre.
187. Estudiarem la possibilitat de fer sessions periòdiques de cine-fòrum.
188. Recuperarem els concerts de música clàssica.
189. Redefinirem el servei de la ràdio municipal, amb la participació de jovent
del nostre municipi.
190. Promourem un centre d’interpretació de l’època medieval.
191. Promourem trobades de pobles amb el topònim Castelló.
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192. Serem els intermediaris entre les altres administracions i les diferents
associacions i entitats de caire cultural, a fi i efecte d’aconseguir ajudes per
a les activitats habituals d’aquestes.
193. Augmentarem l’horari d’obertura de la biblioteca municipal com a sales
d’estudi en èpoques d’exàmens.
194. Vetllarem per la correcta gestió dels equipaments i serveis, tant els propis
com els que depenen d’altres administracions, perquè s’ajustin a les
necessitats de la població.
195. Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i entitats
locals, a les manifestacions de la cultura popular i tradicional.
196. Fomentarem i impulsarem la creació artística local i les programacions
locals en l’àmbit de les arts escèniques.
197. Dissenyarem un pla de foment de la lectura i la formació continuada, en
col·laboració amb el consell escolar del municipi.

20

